
Fra enårig rapgræs 
til rødsvingel

”Det er muligt at skifte fra enårig rapgræs til varige kulturgræsser. Det er et spørgsmål om at udnytte de forskningsresul-

tater, som foreligger”, siger Per Sørensen.  Per ved, hvad han snakker om. I Sydsjællands Golfklub har han udført mange 

forsøg, de fleste i tæt samarbejde med nordiske græsforskere. Samtidig er det lykkedes ham at transformere sine enårige 

rapgræsgreens til en fin blanding af rødsvingel og almindelig hvene i løbet af 10 år. Her er hans historie. 

I 1998 indgik Miljøministeriet, 
under ledelse af daværende Mil-
jøminister Svend Auken, en afta-

le med KL og øvrige offentlige instanser 

med arealbesiddelser om at udfase bru-
gen af pesticider på offentlig ejendom 
ved udgangen af 2002. Da mere end 60 
% af de danske golfbaner på det tids-

punkt lå på offentlig jord, blev mange 
klubber ramt af forbuddet. ”For vores 
bane, som på det tidspunkt bestod af 
100 % etårigt rapgræs på greens, var det 
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en kæmpe udfordring, og vi måtte tænke 
i nye baner. Enårig rapgræs er særdeles 
følsom over for svampeangreb. Hvad 
skulle vi gøre? Vi besluttede, at omlægge 
til græsser, som er mere resistente over 
for sygdomme. Den oprindelige plan var 
at omlægge 7 greens, en om året, med 
græs fra vores egen reparationsgreen.  
Resten skulle ændres ved eftersåning” 
fortæller Per Sørensen. 

”Mellem 2006 og 2011 udførte vi for-
søg i samarbejde med Dansk Jordbrugs-
forskning på den green, der i dag bruges 
til sortsafprøvning (Scangreen). Forsø-
get involverede flere græssorter udsat for 
forskellige gødningstilførsler. Forsøgsfel-
terne blev smittet med små propper af 
enårig rapgræs.  Vi kunne se, at når gød-
ningsmængden var under 95 kg N/ha, så 
faldt indholdet af den enårige rapgræs”, 
udtaler Per.

”Disse informationer gjorde, at vi selv 
ændrede strategi. Vi omlagde plejen af 
greens. I tillæg til forsøg læste vi op på 
den forskningsbaserede viden om gødsk-
ning, vanding og eftersåning.  Vi lagde 
en plan, som vi stort set har fulgt siden 
2006, der har dog være enkelte justerin-
ger siden, efterhånden som vi blev klo-
gere af den nyeste forskning” fortæller 
Per. Pers plan består i hovedsagen af tre 
elementer:

Eftersåning med rødsvingel og 
almindelig hvene
Fra forskerne lærte vi, at det bedste tids-
punkt for eftersåning var om sommeren. 
Vi køber en frøblanding med lige me-
get rødsvingel og hvene (vægt 80/20) og 
valgte bevidst de rødsvingel sorter, som 
bedst kunne tåle lav klipning. Dette var 
baseret på egne forsøg. Vi har brugt 400 
kg pr. ha hvert år på greens.

Reduceret gødskning
Vi har gradvist reduceret gødnings-
mængden fra 180 til under 90 kg N/ha. 
Vi tilfører ikke længere store mængder i 
foråret, som vi gjorde før i tiden, for den 
enårige udnytter gødningen i det kølige 
tidlige forår bedre end de andre græsser. 
Vi gøder hver anden uge med flydende 
gødning (behovs baseret gødskning), 
som vi selv blander fra forskellige gød-
ningsprodukter. Vi udbringer nu 87 kg 
N, 21 kg P og 105 kg K totalt hvert år, 
dertil en lang række andre næringsstof-
fer. De første år fik vi lavet bladanaly-
ser for at se, om planterne fik, hvad de 
skulle. Nu ved vi, at næringsbalancen er 
i orden, så vi justerer gødningsmængden 
ud fra græsafklippet i kasserne. Det går 
helt fint.

Per har foretaget mange forsøg, både på 

eget initiativ og som forsøgsvært for nordiske 

forskere. Det giver ham ny viden, som han 

anvender i den daglige pleje af golfbanen.

Underskudsvanding
Vi har købt en TDR-måler, som viser 
fugtigheden i de øverste 12 cm af greens 
vækstlag. Målet er at holde fugtighe-
den mellem 12 og 17 %. Efter et godt 
regnvejr plejer vi at måle 20 og 25 % 
(markkapacitet, red.). Dette er ikke så 
kompliceret, efter at vi har lært vores 
greens rigtigt at kende. Når vi vander 
om natten er det i korte sekvenser. Skal 
vi give 4 mm, som typisk er den mængde 
vand, planterne bruger på en god som-
merdag, så vander vi tre/fire gange fem 
minutter. Det er vigtigt at vande med 
små mængder vand, for at det kan nå at 
trænge jævnt ned. Vi har måttet udskifte 
og justere mange sprinklere for at få en 
mere jævn vanding på greens.

Vi klipper vores greens hver dag. I sæ-
sonen, fra midt i maj til oktober, er klip-
pehøjden 4,2 mm. Vi var nede på 4 mm 
for nogle år siden, men nu er andelen af 
rødsvingel blevet så høj, at vi kan øge 
klippehøjden, uden at det sænker bold-
hastigheden. Vi lufter med tynde kryds-
spyd hver tredje uge og topdresser hver 
anden uge. Vertikalskæring foretages 
2-3 gange i løbet af en sæson for at øge 
hastigheden på greens. Rødsvingel kan 
som bekendt ikke lide vertikalskæring, 
men da vi også har almindelig hvene, er 
det nødvendigt at skære nu og da.

Ren rødsvingel eller i blanding
Vi har valgt at have almindelig hvene i 
blandinger til eftersåning. Årsagen er, at 
vi ikke ønsker så hårde greens, som en 
ren rødsvingel giver. Vi har to greens, 
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som ligger lige bag ved vandhazarder, og 
disse bliver umulige at spille, hvis man 
ikke kan stoppe bolden ved indspil. Det 
er vigtigt at mærke sig banens arkitek-
tur, når man bestemmer fasthed og ha-
stighed på greens. En botanisk analyse, 
som blev foretaget i efteråret viste, at 
vi nu har rødsvingel/alm. hvene/poa i 
forholdet 60/30/10. Det varierer mel-
lem udvalgte greens efter beliggenhed og 
fugtighed. Indgangen til greens har ofte 

Efter ti år har Per ændret greens med enårig rapgræs til fuldstændig dominans af rødsvingel. 

Han har bevist, at det er muligt.

mere poa, fordi spillere tager frø med fra 
fairways.

Krise efter vinterskade
For nogle år tilbage havde vi to vintre 
med meget sne, hvilket afstedkom alvor-
lige angreb af Rosa sneskimmel. Den po-
sitive udvikling blev sat kraftigt tilbage. 
Jeg snakkede med bestyrelsen og forkla-
rede, at hvis vi gødskede intensivt for at 
få banen hurtigt i spil, så ville vi ikke lyk-

kes med vores omlægning til rødsvingel/
hvene.  En intensiv gødskning for at få 
hurtigt græsdække, ville alene gavne den 
enårige rapgræs. Bestyrelsen gav mig de-
res fulde opbakning til at fortsætte den 
linje, som vi havde lagt, men det var en 
vanskelig tid. Greens blev to sæsoner i 
træk ikke acceptabelt spilbare før i juli. 
Jeg sneg mig langs murene de 2 forår, og 
det var ikke sjovt at spille med på herre-
dagen, med alle de negative kommenta-
rer der kom. Udviklingen af græsset gik 
uhyre langsomt, og jeg må indrømme, at 
jeg nogen gange var i tvivl, om vi havde 
valgt den rigtige strategi. Jeg havde sat 
min stilling ind på, at det skulle lykkes. 
Heldigvis kom vi igennem krisen, og vi 
bevarede og udviklede rødsvingel/hvene 
bestanden på vores greens. I dag kan vi 
fremvise greens, som er næsten fri for en-
årig, og som vi føler er rustet til en frem-
tid, hvor adgangen til pesticider og vand 
givetvis bliver mere og mere begrænset.

Opsummering
På Sydsjællands Golfklub er det lykkes 
at omlægge greens fra enårigt rapgræs til 

Per har en baggrund som varehuschef i Bauhaus, og har altid måtte lære sig nyt for at løse de arbejdsopgaver, 

han har fået. Hans anbefaling er: ”Brug forskningsresultater. Det lønner sig”.
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Forsøg med vintergødskning har 

givet synlige resultater. Det er noget, 

Per vil arbejde videre med. Bemærk 

svidningsskaden til højre. Det kan også 

blive for meget. På billedet ses Per 

Sørensen sammen med Per Rasmussen, 

chefgreenkeeper på Smørum Golfcenter.

rødsvingel og almindelig hvene på ti år 
ved at ændre plejen. Man har brugt de 
metoder, som forskere anbefaler og har 
hele tiden været motiverede for at lære 
nyt, både gennem litteratur og ved at 
lave egne forsøg. Den politiske påvirk-
ning og lovgivning rettet mod golfbaner 
har ændret forudsætningerne for golfba-
nedrift.  Sydsjælland har tilpasset sig den 
nye virkelighed. Per Sørensen fortæller, 
at han altid har måttet lære sig at løse 
opgaver, og glæder sig over: ”Så lærte jeg 
også noget nyt i dag. Så må jeg gerne 
lægge mig til at sove”” Det ser jeg som 
en god filosofi. Udfordringer og at lære 
nyt. ”Min mosters livsfilosofi var, at man 
skal lære noget nyt hver dag”. 

Forskningsstiftelsen STERF afslutter i 
år et stort projekt om pleje af rødsvingel 
med et seminar i København den 5.-6. 
oktober. Her præsenteres forsknings-
resultater, og erfarne greenkeepere vil 
fortælle om deres erfaringer. Seminaret 
er på engelsk og vil være åbent for alle, 
som er interesserede i ”Low Input Ma-
nagement of Golf Courses”. Du finder 
programmet på http://sterf.golf.se //
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